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Intencje z dnia 9 lutego:
610 Kochana Św. Rito patronko moja od kilku już lat w sprawach najtrudniejszych, Tobie zawierzam
moje życie i życie moich bliskich. Proszę św, Rito o łaskę uzdrowienia dla mojego męża Krzysztofa,
błagam aby rak nie powrócił, aby nie wystąpiły przerzuty, proszę o dobre wyniki badań rezonansu,
aby ustąpiły zawroty głowy i szumy. proszę o łaskę zdrowia dla niego i opiekę. Zawierzam Twojemu
wstawiennictwu moich rodziców, proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla nich, proszę o zdrowie dla
mnie. Św. Rito ufam w Twoje wstawiennictwo, proszę módl się za nami, uproś potrzebne łaski u
Miłosiernego Jezusa. O droga św. Rito spraw aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały
zawiedzione, aby moje prośby nie były odrzucone. Św. Rito dziękuję za Twoja opiekę i
wstawiennictwo, módl się nami. Twoja czcicielka Ania. Jezu ufam Tobie!
611 Sw Rito
Błagam o zdrowie, siłę i wytrwałość dla mojej mamy w ciężkiej chorobie i trudnej sytuacji,
Błagam pomóż mi w wychowaniu Grzesia,
Błagam pomóż mi wyjść z choroby.
Błagam pomóż mojemu bratu i mojemu mężowi...
Dziękuję za pomoc w wielu trudnych sytuacjach..
Justyna
612 Uprzejmie proszę aby moja intencja o pełne zdrowia i Bożą opiekę dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
613 Sw Rito patronko spraw beznadziejnych proszę wymódl mi zmianę pracy, bym jak najszybciej
znalazła nową i wyszła z tego kręgu zła w którym obecnie pracuje.
Małgosia
614 Sw.Rito patronko spraw beznadziejnych proszę wymódl dla Pawła by Bóg uzdrowił jego rany
serca i zmienił jego serce z kamienia w serce z ciała, żeby Paweł otworzył się na miłość i bycie w
związku w którym chce być ale nie do końca potrafi. Proszę o powrót Pawła do Polski na stałe.
Małgosia
615 Święta Rito, Patronko spraw trudnych i beznadziejnych, otocz, proszę, modlitwą moją Rodzinę.
Proszę o modlitwę w intencji trwałości naszej Rodziny. Wyproś nam, proszę, łaski u Boga, aby
miłosiernie i litościwie popatrzył na nas. Wyjednaj nam, proszę, łaskę bycia razem, niech mój mąż i
ojciec moich dzieci doceni dar posiadania Rodziny.
Dziękuję za dotychczasową pomoc i wstawiennictwo.
E.N.
616 Św. Rito usilnie proszę Cię byś wyprosiła u Miłosiernego Boga upragnioną Łaskę uzdrowienia i
błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny.
Pozdrawiam Arnold
617 Błagam ..
Tomasz
618 SW Rito proszę Cię wstaw się u Pana Boga

o zdrowie dla małego Wiktora który jest autystycznyn dzieckiem i potrzebuje Twojej opieki .W Tobie
sw Rito nadzieja, że Pan Cię wysłucha i nie odmówi tej łaski.
619 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny .Proszę
strzeż nas od nieszczęść i złego.Aga.
620 Prosze o modlitwę za zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla mojego męża Tomka który ma
problemy zdrowotne. Niech Dobry Bóg dzięki wsrawiennictwu św Rity obdarzy go potrzebnymi
łaskami.
621 Świeta Rito bardzo Cię proszę pomóż mi i mojemu mężowi znależć inna pracę ,wieksze
mieszkanie,prosze o zdrowie dla całej rodziny ,spokój,zgodę.Uzdrów mojego tata z choroby
alkoholowej,pomóz mojemu synowi aby pomyślnie zdał egzaminy,miej całą moja rodzine w swojej
codziennej opiece.Alicja
622 Błagam z całego serca umiłowaną Świętą Ritę o wstawiennictwo przed tronem Bożym o to by
Roksana nie odrzucała mnie ani uczucia którym ją darzę. Aby zrozumiała że nie warto się zamykać na
drugiego człowieka oraz to, że życie we dwoje ma tak naprawdę sens.
Proszę również o to, by przestało mnie prześladować zło i niepowodzenie, które spotyka mnie
praktycznie na każdym kroku także w moim domu. To wszystko jest już ponad moje siły.
623 o laske potomstwa blizniakow w tym roku, dobrego meza, dar publikacji i wysokich stypendiow
na studiach 3 stopnia niech sie dostane ukoncze i uzyskam tytul ,za dusze czysciowe, stanislawa,
antoniego pawla co odebrali sobie zycie, za wojtka darka mateusza adriana daniela by wyszli z
pornografi i neiczystosci niech zaluja mocno
624 Sw Rito w dniu urodzin córki proszę o potrzebne łaski/; zdrowie,oraz zdrowe długo oczekiwane
dziecko -matka
625 Święta Rito dzisiaj zwracam się do Ciebie z dwoma prośbami: O naprawienie moich relacji i
kontaktów z moim byłym chłopakiem Marcinem oraz o pomyślne wyniki egzaminów na studiach.
626 O zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny o umocnie wiary i miłości o spełnienie marzeń
oraz o braku nieprawidłowości instytucji kontrolującej proszę Cię Święta Rito
627 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji mojego syna Jarka o uzdrowienie jego oczu, aby
szczegółowe badania dały nadzieje na wyleczenie. Proszę gorąco o wsparcie modlitewne bo brakuje
mi już sił. Tylko w Bogu moja siła. Bóg zapłać za modlitwę. Matka
628 Proszę niech te wszystkie problemy się już skończą...
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....
629 Święta Rito,
Gorąco proszę Cię, wstaw się za mną u naszego Pana, bym mogła odnaleźć swoje osobiste szczęście i
ułożyć sobie jakoś życie, znaleźć w końcu dobrą i stałą pracę, a także stworzyć wartościowy związek.
Proszę także o zdrowie, bym mogła wyleczyć się z dolegliwości żołądkowych, a także pozbyć się
stresu i lęków oraz pesymizmu, a dzięki temu odzyskała wiarę w siebie i swoje możliwości.
Święta Rito módl się za nami!
Oliwia
630 Ukochana święta Roto. Wejrzyj skutecznie na moje prośby. Andrzej
631 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w

pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
632 Św. Rito!
Pomóż mojej córce Agnieszce. Koleżanki w pracy nie dają jej żyć. Spraw żeby dały jej spokój i
przestały ją dręczyć. Chroń ją i otaczaj swoją opieką, nie pozwól jej skrzywdzić.
633 Błagam o modlitwę w intencji znalezienia kandydata na męża i założenia rodziny dla Natalii.
Bóg zapłać. Natalia
634 Proszę o modlitwę za moich rodziców o łaskę zdrowia dla nich, św. Rito, wstaw się za nami.
Gabriela
635 O darze czystości i niewinności dla Svety, Angeliki, Olega, Tomasza, Lery, Bronisława, Svety,
Wery, Julii, Bridgit, Helny, Janusza, Michala, Galiny organistki, Raisy, Ani, Iwana, Siergieja, Tanyi,
Galiny sosiedki, Tatjiany, Nikolaja, Nasti, Dimy, Benjamina, Nataszy, Galiny organistki, Wasilija,
Galiny, Inny za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Bożej i błogosławieństwo Boga dla nich i ich
otoczenia
Wieczny odpoczynek dla Darii i Jan Pola
Zdrowie dla Lui, Inny, Galiny, Nataszy, Lissy i oddanie Bogu przez ręce Matki Boskiej ich
cierpliwości za nawrócenia bliskich ludzi do Boga, szczególnie Nataszy, Beniamina, Bazylego, Svety,
Swietłany, Bronisływa, Dmitrija, Anny, Iwana
Lasky dobrej spowiedźi dla Bazylego, odwagi dla niego, Boże błogosławieństwo dla niego i
wszystkich, którzy mu w tym przeszkadzają, szczególnie dla Ally, Janusza, wola Boża dla tego
636 Proszę o szczęśliwy przebieg ciązy i poród dla mnie i mojego synka, oraz o opiekę i łaski od
św.Rity dla moich bliskich.
Lidia
637 Sw Rito ratuj mnie. Serce i sumienie Petera oddaje Tobie Boze. Moja sytuacje finansowa i sprawe
z sara tez. Jezu ufam Tobie Ty sie tym zajmij.
Troszcz sie o mnie Ty.
638 O zdrowie moje i moich bliskich o zmiane pracy o tę propozycję pracy która została mi
obiecana,we wszystkich intencjach - błagalnych Bogu wiadomych. Bóg zapłać kasia
639 O miłość..
640 Sw Rito ratuj mnie. Oddaje Bogu serce i sumienie Petera. Moja sprawe finansowa i z sara. Jezu
ufam Tobie Ty sie tym zajmij.
641 Proszę o modlitwę za mnie o uzdrowienie z lęków i nerwicy, za nasze małżeństwo i dzieci.
Proszę też o modlitwę za rodzinę Brzoskich i Michalskich, za Dybinskich i Galarowiczow,
rojewskich, kaweckich, Kamińskich i szablewskich.
Magdalena
642 proszę o modlitwę w intencjach:
- o łaskę nawrócenia i przemianę serca dla Zuzanny, Rafała, Marcina,
- o dobrego męża dla Agnieszki.
643 Boże błogosławieństwo, Boża wola i nawrocenie sie do Boga Michała, Miszy, Aleksandra i tych,
na których mają wpływ, zwłaszcza Bazyla
Wieczny odpoczynek i Boże Miłosierdzie dla Andrzeja, Galiny i osoby znanej Bogu

644 Dziękuję za każde Twoje wstawiennictwo. Proszę o zdrowie dla moich bliskich a szczególnie:
Marcina, Oli, Kuby, Beaty, Arka, Oli, Doroty, p. Danuty. Proszę o możliwość powrotu do zdrowia dla
Wszystkich chorujących na stwardnienie rozsiane. Wstaw się Kochana Św. Rito za naszym
rodzicielstwem. Niech się dzieje według Jego planów, a nam niech da się w tym odnaleźć.
Joanna
645 Święta Rito proszę cię o łaskę trzeźwości dla mojego męża oraz miłość i zrozumienie w rodzinie.
Dziękuję za dotychczasowe łaski
646 Intencja:
proszę święta Rito o łaskę nawrócenia i życia sakramentalnego dla Gabriela, Macieja, Mateusza.
647 Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie naszej córeczki i naszego małżeństwa. Urszula i Grzegorz
648 Św. Rito uproś mi łaski zdrowia
649 Kochana Św,Rito błagam o uzdrowienie z choroby nowotworowej mamy Lubomiry oraz dla mnie
o uzdrowienie z nerwicy i depresji. Wierzymy w Twoje wstawiennictwo u Boga Ojca . Ufamy w
Twoją miłość . Daj nam wewnętrzny spokój w tych trudnych chwilach.Sylwia
650 Św. Rito błagam o łaskę trzeźwości dla Marka i podjęcie leczenia. Niech Jezus Miłosierny będzie
z nim, błogosław i przyjdzie mu z pomocą. Umocnij go nie pozwól mi odejść od Ciebie nie będąc
wysłuchanym. Orędowniczko spraw trudnych i beznadziejnych weź do serca moją sprawę, wstaw się
do Boga, błagam Św. Rito poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem moją modlitwę.
Ania T
651 proszę o intencję w imieniu mojej rodziny Czajkowskich,oraz Drobnych ,za moją mamę Marię
Kalinowską oraz mojego wnuczka Adama Drobnego, który chodzi do żlobka i często choruje.Wstaw
się za nas Swięta Rito,daj siłę do pracy,zdrowie,i godne życie.Bóg zapłać.Dorota
652 W intencji Brata Wojtka o powrót na dobra drogę ,skończenie z nałogami aby w końcu odnalazł
radość życia odróżniajac dobra od zła
653 Uprzejmie proszę o modlitwę w następujących intencjach za wstawiennictwem św. Rity:
O zdrowie i dar mowy dla Paulinki
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla rodziców, teściowej, męża,
Eweliny, babci Stanisławy i Teresy, chrzestnych i chrześniaków (Kamila, Adama, Nadii i Karola), dla
brata męża i całej jego rodziny.
Dla teścia, o wieczne zbawienie,
Dziękuję za otrzymane łaski,
Ewelina

